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Bachelor 
 

Programi 
 

Juridik i përgjithshëm 
Viti 
Akademik 

 

2019-20 

Lënda POLITIKA KRIMINALE 
Viti II Statusi i 

lëndës 

 

Zgjedhore 
 

ECTS/kredi 
 

5 
Semestri III 
Javët 
mësimore 

 

15 
 

Orët mësimore Ligjërata Ushtrime 
2 0 

Metoda e 
mësimit 

Ligjërata, ushtrime,punime,konsultime,teste,raste studimi,detyra etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 
 
Mësimdhënësi 

 
Prof.Dr Mitasin Beqiri 

Tel/mob  
049/838-775 

e-mail mitasin.beqiri@fon.edu.mk 
 
Asistenti 

 Tel/mo 
b 

 

e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Informimi rreth problemeve më të diskutuara në 
fushën e parandalimit dhe organizimit të luftës së 
suksesshme kundër kriminalitetit si dhe ndërtimit 
të politikave bashkëkohore kriminale. 

 
Fitimi i njohurive të përgjithshme, lidhur me të 
gjitha format bashkëkohore të organizimit të luftës 
së kundër kriminalitetit. 

 
Njohjen e politikave të ndryshme shoqërore dhe 
shtetërore,  si dhe masave të karakterit penal dhe 
jopenal që ndërmerren në vende, rrethana dhe 
kohëra të caktuara në drejtim të parandalimit ose 
luftimit të suksesshëm të kriminalitetit në tërësi ose 
formave të veçanta të manifestimit të tij. 

Të kuptojnë qëllimin e politikës kriminale, 
Të bëjnë dallimin dhe njohjen e raporteve 
që ekzistojnë në mes të Politikës Kriminale 
dhe shkencave të tjera, si të drejtës penale, 
kriminologjisë, penologjisë, kriminalistikës, 
politikës sociale etj. 
Të zbatojnë njohurit e fituara shkencore në 
drejtim të krijimit të politikave adekuate 
kriminale që do të rezultonin me 
parandalimin ose luftimin e suksesshëm të 
të gjitha formave të manifestimit kriminal. 
Të parashtrojnë projekte të zhvillimit të 
politikave konkrete kriminale që do të 
mundësonin parandalimin ose luftimin e 
suksesshëm të formave të caktuara të 
manifestimit kriminal, si psh., delikuencës 
së të miturve, dhunën në familje, kërkimin 
e lëmoshës, korrupsionit, krimit të 
organizuar, prostitucionit etj. 
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METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temave mësimore në Poëer Point dhe ushtrime në fleta të mëdha; 
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime 
ekipore 
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave 

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 
 

 
 
Vlerësimi i parë: 30% 
Vlerësimi i dytë   25% 
Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 10% 
Vijimi i rregullt  5% 
Provimi final   30% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100 10 (dhjetë 

81-90 9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 
Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste 
studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime / / / 
Punë Praktike / / / 
Kontakte me mësimdhënësin 2 5 10 
Ushtrime në teren 2 5 10 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 10 10 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

5 2 10 

Projektet propozimet 5 1 5 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda 
i ka 5 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 125 orë 

Ngarkesa 
totale: 

125 

 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 
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1 Kuptimi dhe lënda e politikës kriminale 
Kuptimi i politikës kriminale si disipline e 
posaçme shkencore 
Politika kriminale dhe objekti i saj 

2   

2 Politika kriminale dhe lidhja e saj me 
shkencat e tjera 
Politika kriminale dhe e drejta penale 
Politika kriminale dhe kriminologjia 
Politika kriminale dhe penologjia 
Politika kriminale dhe e drejta e procedurës 
penale 
Politika kriminale dhe kriminalistika 
Politika kriminale dhe politika sociale 

2   

3 Politika kriminale në procesin e saj historik 
Politika kriminale në shoqërinë e lashtë 
Reagimi ndaj kriminalitetit në shoqërinë 
klasore 
Mendimi politiko-kriminal në shoqërinë e 
vjetër 
Politika kriminale në shoqërinë mesjetare 

2   

4 Politika kriminale në shoqërinë e re. 
Pikëpamjet e shkollës klasike juridiko penale 
për politikën penale 
Pikëpamjet e shkollës sociologjike dhe të 
shkollës së mbrojtjes së re shoqërore. 

2   

5 Politika kriminale në shoqërinë bashkëkohore 
Politika kriminale si disiplinë moderne 
teorike dhe praktike 
Vështrimi kritik dhe parimet e ndërtimit të 
politikës së re kriminale 

2   

6 Baza juridike penale e politikës kriminale 
Represioni dhe politika ndëshkimore në 
luftimin e kriminalitetit 

2   

7 Organet e judikaturës penale dhe politika 
kriminale 
Policia dhe luftimi i kriminaliteti 
Prokuroria dhe luftimi i kriminalitetit 
Gjykatat dhe luftimi i kriminalitetit 
Roli i organeve të tjera në luftimin e 
kriminalitetit 
Testi i I-rë provues 

2   
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8 Rëndësia e legjislacionit penal dhe politikës 
ndëshkimore për politikën kriminale 
Sanksionet penale dhe lufta kundër 
kriminalitetit 

2   

9 Parandalimi – prevencioni shoqëror dhe 
politika kriminale 
Parimet themelore te luftës preventive 
Llojet e parandalimit shoqëror 
Parandalimi social 
Parandalimi individual 

2   

10 Bartësit kryesorë të parandalimit- 
prevencionit 
Roli parandalues i familjes 
Roli parandalues i shkollës 
Roli parandalues përgatitjes, orientimit 
profesional dhe punësimit. 

2   

11 Roli parandalues i institucioneve të 
specializuara 
Roli parandalues i ndihmës postpenale 
Roli parandalues i trajtimit individual dhe 
grupor 
Roli preventive i organizatave ndërkombëtare 
Opinioni publik si faktor i parandalimit të 
kriminalitetit 
Roli dhe rëndësia e opinionit publik 
Mjetet e informimit dhe parandalimi i 
kriminalitetit 

2   

12 Mjetet dhe metodat bashkëkohore të 
parandalimit të kriminalitetit 
-Krimi i organizuar, korrupsioni dhe politika 
kriminale 
-Disa forma karakteristike të krimit të 
organizuar 
-Ndikimi i krimit të organizuar në gjendjen e 
sigurisë dhe legjislacionit të ri në luftimin e 
këtyre dukurive negative të shoqërisë. 

2   

13 Delinkuenca e te miturve dhe politika 
kriminale 
- Kriminaliteti i të miturve 
- Riedukimi i fëmijëve me sjellje deviante 

 
Mbajtja e testit të II-të provues 

2   

14 Pozita e femrës si viktimë ose dëshmitare 2   
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15 Roli i politikës kriminale në parandalimin 
dhe  luftimin  e  formave  të  ndryshme  të 
dhunës në familje 

2   

LITERATURA 
Literatura bazë: 

- Prof.Dr. Vesel LATIFI, POLITIKA KRIMINALE, Prishtinë, 2013 

 
Literatura shtesë 

- Mr. Sc. Sami Selmani- ligjeratë e autorizuar: Policia, Prokuroria dhe gjygjësia 

-Prof. Dr. Ismet ELEZI, Prof. Dr. Vasilika HYSI:  Politika Kriminale,  Tiranë 2006 
- Prof.Dr. ISMET SALIHU, E drejta penale, Prishtine, 1995 

- Prof. Dr. Ejup Sahiti, E drejta e procedures penale, Prishtine, 1988. 

- Prof. Dr. Ragip Halili, Penologjia, Prishtinëë, 2002. 

VËREJTJE 
Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe. 
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo 
rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve 

duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 
-Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore; 

-Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore; 

-Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim; 
-Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit; 

-Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të 
përqendrohen vetëm në njohuritë personale. 

-Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara 
me ligj. 

 
Profesori i lëndës: 

 

 
 

Prof. Dr Mitasin Beqiri 
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